Gott Nytt år önskar

Här kommer årets sista månadsbrev
I detta brev finns det med ett axplock av året som gått och därefter vad som
kommer att hända året som kommer.

Vad hände under året?
Året inleddes liksom 2009 med ett uppskattat
pulkarace, nytt för i år var att det blev ett
antal deltävlingar. Nyheten för året var Micke
Bredbergs motordrivna tefat som flög fram
över de snöklädda markerna.
Inomhuskörningar pågick från okt -09 varje
onsdagskväll fram till sista mars, varje månad
genomfördes uppskattade månadsrace med inlånad utrustning från Lidingö
Miniracingklubb (numer har klubben tagit över utrustningen).
Årsmötet avslutade januari och tack vare det tidiga genomförandet lyckades
klubben skynda på processen med bidrag.
Redan i februari tog utomhussäsongen fart,
detta med hjälp av traktor som en av våra

medlemmar tog med sig till Lövsta. 1:10
banan skottades och därefter blev det
mycket körning och många sladdar. Dessa

körningar fortsatte under resten av vintern, det blev många roliga körningar i
snön samt många korvar och hamburgare blev grillade.
I slutet av februari invigdes även garagekörning på tisdagarna. Garagekörningen
har därefter pågått hela året och pågår fortfarande. Det är körning på betong,
bana läggs upp
och körning med
elbilar.
Körningen har
lockat en hel del
till att köra sina bilar och öva upp tekniken. Utöver bilar kan man även se
radiostyrda motorcyklar av alla slag.
Våren inleddes med en rejäl byggdag
den 1 maj då både vält och lastbil fanns
till hands. Det blev väldigt mycket gjort
på hela området. Efter byggdagen blev
det officiell öppningsdag den 9 maj.
En av klubbens tillkomna sponsorer,
Wentzels, genomförde klubbkväll i
deras butik. Det var en trevlig kväll som
var välbesökt, dessutom såldes en hel
del dunkar soppa som klubbens medlemmar fick bra pris på.
Vår klubb expanderar, det är mycket aktiviteter dag som helg när vädret
tillåter. Massa medlemmar håller till på banan, det är ett gott tecken på att
klubben är attraktiv och rolig att vara på. Tyvärr är det inte alltid guld och
gröna skogar, detta eftersom klubbens närvaro inte är uppskattad av alla.
Klagomål på buller lämnades in under maj till kommunen, detta skapade en lång
process med ett antal skrivelser som
styrelsen skickade in. Klubben fick ett
föreläggande om att begränsa
verksamheten med nitrobilar, som alla
medlemmar följde på ett bra sätt.
Därefter genomfördes bullermätning.
Föreläggandet visade sig inte vara giltigt
eftersom det överklagades av VRCSK således återgick klubben till de tidigare
körtiderna. Denna process fortgick under hösten och hamnade därefter på
Länsstyrelsens bord. Klubben väntar på beslut.

Crawling
I juni genomfördes Nordiskt mästerskap i
crawling där VRCSK hade ett antal
deltagare med. Bäste svensk i 2.2 Rock
Crawling blev Mattias Trotte, VRCSK.
Grattis.
Även på klubben har det tävlats friskt
inom crawling, deltävlingar har genomförts
på varierande ställen med olika
svårigheter. Banorna las av deltagarna
själva. Mycket roligt att se dessa
tävlingar.

Området och banor
Tack vare det stora jobb som lagts
ner av många medlemmar kunde både
1:10 och 1:8 banan bli besiktade och
godkända under september för lokal
tävling. Därmed kommer klubben att
kunna genomföra regelrätta tävlingar i fortsättningen. Utöver byggnationer
inför banbesiktning har det snyggats till, målats, byggts hopp, snickrats staket,
städats, underlag fixats, stenar burits, hinder växt fram, sopor bortforslade,
flaggor hissats och mycket mycket mycket mycket mer. Varje år så utvecklas
klubbens område en hel del. Det är fantastiskt roligt att se hur området varje
år växer och förbättras. För varje bygge som sker blir det roligare att komma
till banan.
Race
Vi alla som någon gång har tävlat i klubben bör tacka Lars Fredholm som under
hela året varit drivande för att genomföra race. Tack Lasse. Klubben har
genomfört ett 10-tal träningsrace under säsongen med varvräkning och antalet
deltagare har legat i genomsnitt på 15-25 förare.totalt. Dessa race har
genomförts på helger och vardagskvällar, både inomhus, på 1:8 banan och 1:10
banan. Arrangemangen har varit väldigt uppskattade och man ser hornen växa
ut på de allra flesta som deltar. Nu hoppas vi självklart att Lars fortsätter
driva på under 2011. Tyvärr hann vi inte med att genomföra något KM, men
trots detta utsågs totalsegrare för säsongen 2010. Från vänster:

Vinnare skala 1/8: Claes Bredberg
Vinnare skala 1/10: Mattias Trotte
Vinnare skala 1/18: Lars Fredholm
Grattis till Er tre!

Kyrkhamnsdag och Hobbymässa
Som vanligt är september en hektisk månad, då slår portarna upp till
Hobbymässan och dessutom invaderas Lövsta av massa människor under
Kyrkhamnsdagen. För tredje året deltog VRCSK vid Hobbymässan som i år
pågick lör-sön. Återigen visade VRCSK upp sig med stort tält, stor bana och
prova-på-körning som var välbesökt.
Kyrkhamnsdagen bjöd även den på uppskattad prova-på-körning. Dessutom blev
det både tipspromenad och lotteri med fina vinster. Som vanligt var VRCSK
välbesökt och mycket hamburgare såldes av ”matteamet”.

I början av oktober kördes inomhuskörningarna igång igen i Gamla Skolan, dessa
pågår varje onsdag fram till mars 2011. Det är alltid många glada förare, gott
kaffe, månadsrace och mycket snack.
Elbilar
2010 var året som elbilarna verkligen fick ett genombrott. Väldigt många
medlemmar kör nu den nya stilen Short Course där 4-hjulsdrivna bilar
dominerar. Även många 1:8 elbilar gjorde intåg i klubben. Många valde att
antingen konvertera eller köpa en ny elbil.

Vad händer året som kommer?
Det kommer att bli ett fartfyllt år även detta år. Året inleds med
inomhuskörningar med race varje månad. Dessa körningar fortsätter till sista
mars.
Styrelsen har tagit fram olika aktiviteter vilka de tror att våra medlemmar vill
genomföra. Som vanligt krävs att vi hjälper till så att det blir så lyckat som
möjligt. Det som finns i planerna är:
- Minst 2 stora byggdagar
- Officiell öppningsdag
- Familjedag på vårkanten
- Tävlingar tävlingar tävlingar tävlingar
- Klubbmästerskap
- Hobbymässan
- Kyrkhamnsdagen
- Stockholmscup
- Funktionärsutbildning
- Nytt forum på hemsidan
- Prova-på-körning

El och snö
Styrelsen kommer att lägga stor energi på att få fram el till vårt område. Just
nu har vi ingen tillgång till el eftersom Ragnsellshuset håller på att rivas. Det
kommer att bli kostsamt men pengar finns i kassan.

Trots att snön ligger tung och kylan håller i sig är vi många som trotsar detta
och kör utomhus. Banorna skottades i december men sen dess har det kommit
mer snö. Men, det går snabbt att skotta bort så det blir säkerligen mer köra av
i vinter, med allehanda hemgjorda dubbdäck.

av allt:

Aktiviteter planeras också att genomföras på Spånga IP. Arrangörerna där har
preliminärt lovat klubben att få använda deras yta sommartid. Mer om detta
kommer i månadsbreven.
Vid förra årsmötet godkändes en budget som
innebär att vi till våren äntligen kan införskaffa
ett riktigt tidtagningssystem. Det som ligger i
planen att köpa in är ett AMB-system som
klubben avsatt pengar till. Till detta kommer
några lånetranspondrar att köpas in men för att
kunna använda det på bredden kommer det krävas
att man själv skaffar en transponder. Systemet
kommer att gå att använda både på 1:10 och 1:8
banan.
Med systemet kommer vi förhoppningsvis kunna
genomföra effektivare tävlingar men även
träningstillfällen.

Förutom aktiviteter ska vi självklart köra mycket, bygga en del, umgås och ha
skoj ute på banorna. Har Du något förslag på aktivitet är det bara att säga till.
Vi ser alla fram emot ett roligt år, ett år där vi alla utvecklar vårt område och
vår klubb ytterligare, kör tävlingar och utmanar varandra. På det sättet gör vi
Västerorts RC Sportklubb än mer attraktiv och en klubb som lockar många
förare och besökare.
Slutligen tackar vi alla som varit med under 2010 och hjälpt till vid arrangemang
och aktiviteter. Tack till Er! Det är vi medlemmar som gör klubben till vad
den är. Vi hoppas att alla som hjälpt till i år fortsätter med det och att ännu
fler vill hjälpa till året som kommer.
Glöm inte bort att besöka hemsidan där senaste nytt alltid finns om körningar,
tävlingar mm.

Medlemsavgift 2011
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2011.
Junior
upp till 20 år 150 kr
Senior
från 21 år
350 kr
Familjemedlemskap
400 kr
I medlemsavgiften ingår att använda klubbens RC-banor gratis under hela årets
öppettider samt med medlemskort är man berättigad till rabatt i hobbybutiker.
Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Uppge namn och ditt medlemsnummer. För nya medlemmar uppges Namn, Adress,
Fullständigt personnummer, Telefonnummer och Mejladress. Skicka dessa uppgifter till
info@vrcsk.se . Det är viktigt att vi får in kompletta uppgifter om Din mejladress så Du
inte missar månadsbrevet då det endast skickas till medlemmar som vi har mejladress
till.
Fullständigt personnummer är viktigt eftersom vi registrerar alla medlemmar hos
riksidrottsförbundet, det ger oss möjlighet att ta del av flera bidrag som delas ut till
idrottsföreningar.

Medlemsavgiften är livsviktig för klubben och Ditt bidrag gör skillnad så vi
hoppas verkligen att Du vill fortsätta som medlem

Årsmöte 30 januari kl 13.00
Gör din röst hörd, var med och påverka klubbens verksamhet.
Lokal: Gamla Skolan, Lövsta (samma som inomhuskörningen)
Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan
Det är bra om du som kommer på årsmötet har skrivit ut handlingarna själv och tar med
dem.
Vi håller årsmötet tidigt därför att vi ska hinna få in alla handlingar till kommunen
senast den 15 februari, detta är knutet till bidrag som klubben kan söka.
Efter årsmötet finns det möjlighet att köra inomhus.

Välkommen till ett actionfyllt 2011 med VRCSK
www.vrcsk.se
info@vrcsk.se

